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Sammandrag  

Syftet med denna studie är att undersöka framställningarna av grammatik i tre läromedel 

för grundskolans senare år, Arena Faktaboken, Grammatiken i praktiken och Mango, 

samt att titta på om de exempel som används i läromedlen förefaller ligga nära elevernas 

eget språk. Undersökningen är koncentrerad till ordklasser och satsdelar, då det ofta är 

det som elever i grundskolans senare år undervisas i.  

Tidigare genomförda studier har uttryckt kritik mot svensk grammatikundervisning och 

de läromedel som används då det har visat sig att läromedlens exempel ofta är 

konstruerade och ligger långt från det språk som eleverna vanligtvis använder samt att 

läromedlens förklaringar är bristfälliga och ibland även felaktiga. 

Den undersökning som jag har genomfört visar att exemplen som används för att 

beskriva olika grammatiska aspekter till större delen består av enkla, vardagliga ord och 

uttryck men att det i vissa fall förekommer exempel som ligger nära elevernas 

vardagliga språk. Framställningarna av grammatik i de undersökta läromedlen liknar 

varandra i stor utsträckning och stämmer relativt väl överens med de beskrivningar som 

finns i Svenska akademiens språklära, men ett av de undersökta läromedlen har ett 

betydligt mer djupgående tillvägagångssätt där eleverna erbjuds en detaljerad bild av det 

svenska språket och dess grammatiska beståndsdelar och hur de samspelar och fungerar. 

 

 

Nyckelord  

Svenska, grammatik, grammatikläromedel, grammatikexempel. 
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1. Inledning  

I många situationer är skolan en rik källa till diskussioner och det är alltid lätt att hitta 

människor som oavsett erfarenheter och bakgrund har åsikter om skolan och dess verksamhet. 

Något som tycks väcka särskilt starka känslor och medföra många meningsutbyten är 

grammatik. Grammatikundervisning tenderar att vara ett konfliktfyllt ämne och det är ett av 

de områden inom svenskundervisningen som fått utstå mest kritik och ifrågasättande genom 

tiderna. Det finns de som menar att grammatik inte är nödvändigt för eleverna överhuvudtaget 

och andra anser att grammatik innebär för många och för svåra och krångliga termer som 

eleverna aldrig kan lära sig. Åter andra menar att det är grammatikundervisningens 

utformning som behöver justeras. Jag har själv under min tid på lärarutbildningen stött på och 

hamnat i många diskussioner angående grammatikens plats i svenskundervisningen och 

åsikterna spretar ofta i väldigt skilda riktningar. Detta har fått mig som blivande senarelärare i 

svenska att reflektera kring grammatikundervisning och vad som kan tänkas ligga bakom de 

starka åsikter som uttrycks.  

I läroplanen för grundskolan och i betygskriterierna i svenska ges grammatik litet utrymme 

och nämns nästan bara i förbifarten som något som eleverna ska ha kännedom om 

(www.skolverket.se). Trots denna blygsamma behandling i styrdokumenten är ändå 

grammatik upphov till många meningsutbyten, både bland redan yrkesverksamma och 

blivande lärare. Argumenten för och emot grammatikundervisningens nytta är många och 

varierande. 

I boken Grammatik på villovägar från 1987 ifrågasätts svensk grammatikundervisning och 

grammatikläromedel, då författarna ansåg att beskrivningarna i läromedlen i många fall var 

bristfälliga eller felaktiga och exemplen som användes var distanserade från elevernas 

vardagliga språk. År 2000 utkom Retoriken kring grammatiken där kritiken i Grammatik på 

villovägar diskuteras och följs upp. Brodow, Nilsson och Ullström menar att situationen är i 

stort densamma och de kan inte se att några stora förbättringar skett fram till tidpunkten för 

bokens utgivning. 

Med utgångspunkt i ovanstående vill jag undersöka hur nyare läromedel i svensk grammatik, 

alltså läromedel som utgivits efter Retoriken kring grammatiken, presenterar och introducerar 

grammatik för eleverna. Jag vill också titta på vilka exempel läromedlen använder för att ge 

eleverna kunskap om sitt språk och därmed förmåga att utveckla detsamma.  

http://www.skolverket.se/
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att synliggöra hur läromedlen framställer grammatik och vilken typ av 

exempel som används i moderna grammatikläromedel för grundskolans senare år och vidare 

att se om nyare grammatikläromedel har en tydligare koppling till elevernas eget vardagliga 

språk. Studiens frågeställningar är följande: 

1. Hur förklarar läromedlen grammatiska beståndsdelar? 

2. Vilka typer av exempelord- och meningar finns i nyare läromedel? 

3. Förefaller exempelmeningarna vara kopplade till grundskoleelevers eget språkbruk? 

4. Ger läromedlen argument för varför elever bör få kunskap om grammatik och i så fall, vilka 

argument? 

 

2. Teori och tidigare forskning  

I min undersökning och analys kommer jag att utgå från den grammatik som beskrivs i 

Svenska akademiens grammatik (Teleman, Hellberg & Andersson 1999) och i Svenska 

akademiens språklära (Hultman 2003) samt i Gunlög Josefssons Svensk 

universitetsgrammatik för nybörjare. Mitt resonemang och mina jämförelser kommer att 

kopplas till dessa böcker. Då ämnet grammatik är ett tämligen stort och brett spektrum består 

uppsatsens teoriavsnitt av två delar, där den första delen ger en bakgrund som är aktuell för 

undersökningen samt redogör för argument för grammatikundervisning, både historiska och 

moderna. Den andra delen i teoriavsnittet redogör för tidigare forskning som bedrivits rörande 

grammatikläromedel och som är relevant för min undersökning. 

2.1 Grammatik – bakgrund och argument 

Inom språkforskning finns olika inriktningar där vissa anser att människan har ett medfött 

språk som utvecklas nästan automatiskt medan andra säger att människan åtminstone har 

medfödda generella inlärningstrategier som underlättar inlärningen av modersmålet. Oavsett 

vilken inriktning så är de flesta forskare överens om att människan bygger upp en mental 

grammatik (Josefsson 2001:12). Denna mentala eller inre grammatik är den förmåga som gör 

att ”vi kan producera korrekta yttranden som vi aldrig har hört förut, tolka yttranden vi aldrig 

har hört förut och dessutom göra en säker och omedelbar bedömning om ett yttrande är 

grammatiskt eller inte i vårt modersmål” (Josefsson 2001:11). Detta resonemang blir extra 
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intressant om man ställer det mot den forskning som säger att människan utvecklar sitt språk 

genom att använda det i meningsfulla sammanhang (Ullström 2000:7). Hur kommer det sig 

att grammatikundervisning nästan alltid sker separat från övrig svenskundervisning och att 

grammatik är den aspekt inom svenskundervisningen som har egna läromedel? Ser man till 

forskningen borde ju grammatikundervisning ske parallellt med annan svenskundervisning för 

att i högre grad gynna elevernas språkutveckling.  

I klassisk grammatikundervisning, där latinet var det språk som lärdes ut i skolor, byggde 

undervisningen på att eleverna övade in grammatiken innan de fick börja läsa och skriva. 

Latinet med dess bestämda regler för korrekthet var en garanti för att verkligheten speglades 

och man ansåg att inlärningen av ord och texter var liktydigt med att lära in verkligheten 

istället för ett sätt att se på verkligheten (Nilsson 2000:11 ff.). 

Den traditionella grammatiken bygger på grekisk och romersk lingvistik, både gällande 

terminologi och analysmetoder och den går ut på att man lär in begrepp, alltså namn på 

ordklasser, morfologiska kategorier och satsdelar (Nilsson 2000:11). Synen att ”riktig” 

språkundervisning bygger på grammatikens tydliga regler och normer är djupt rotad och 

mycket av den traditionella grammatiken tycks leva kvar i svenska skolor idag där fokus ofta 

verkar ligga på att lära eleverna grammatiska termer och begrepp (Ullström 2000:7).  

Såväl Svenska akademiens språklära som Svenska akademiens grammatik och Svensk 

universitetsgrammatik för nybörjare bygger på deskriptiv grammatik, vilket innebär att de 

beskriver hur svenska språket ser ut och används utan att använda pekpinnar om vad som är 

rätt eller fel (Hultman 2003:4), (Teleman, Hellberg & Andersson 1999:17), (Josefsson 

2001:13). Även de läromedel som undersökts bygger på deskriptiv grammatik där fokus 

ligger på att beskriva hur människor talar och skriver. Det motsatta till en deskriptiv 

grammatik är en preskriptiv grammatik som istället är föreskrivande, som värderar och talar 

om hur man bör säga eller skriva (Josefsson 2001:13). Svenska akademiens grammatik säger 

att grammatik är normer för hur ett språk är uppbyggt och därmed är grammatiken 

värderingsfri (Teleman, Hellberg & Andersson 1999). 

De argument för grammatikundervisning som funnits historiskt sett och som varit mest 

framträdande är formalbildningsargumentet, att grammatik är ett medel att lära sig främmande 

språk och att grammatik hjälper eleverna att bättre uttrycka sig i sitt modersmål (Nilsson 

2000:13). Formalbildningen innebar att fokus låg på formen och innehållet var sekundärt. 

Eleverna fick först lära sig språkets former isolerat från innehållet och genom detta ansåg man 
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att man kom åt tänkandets väsen. Grammatikstudier blev därmed ett sätt att utveckla 

förståndet (Nilsson 2000:14).  

I Grammatik på villovägar ges moderna argument till grammatikundervisning; den kan ge 

kunskap om oss själva som språkvarelser och den underlättar vid inlärning av främmande 

språk (Teleman 1987b:8). Även Svenska akademins grammatik ger dessa argument för 

grammatikundervisning (1999:18,19). Teleman (1987b:8) nämner också språkriktighets-

argumentet men menar att det inte riktigt håller vid närmare granskning då det krävs mycket 

goda grammatikkunskaper hos en elev för att kunna, med hjälp av skolgrammatik, beskriva 

språkliga fel. 

2.2 Tidigare forskning 

1987 utgav Svenska Språknämnden med Ulf Teleman som huvudredaktör Grammatik på 

villovägar där Teleman och åtta andra författare som alla sysslat vetenskapligt med 

grammatik framför relativt skarp kritik mot den skolgrammatiska traditionen och dess 

undervisning i allmänhet och grammatikläromedel i synnerhet. I Grammatik på villovägar 

lyfts brister och felaktigheter i läromedel fram i syfte att uppmärksamma de problem som 

detta medför. Lars-Gunnar Andersson (1987:14) menar att ”De grammatikor vi möter i skolan 

behandlar språket som ett objekt bortlyft från de sammanhang i vilka det används och lever”. 

Denna åsikt om skolgrammatikens separation från elevernas vardagsspråk löper som en röd 

tråd genom hela boken. Hultman (1987:39) skriver att ”Eleverna bör också kunna se ett 

samband mellan lärobokens exempel och det språk de själva använder och möter i sitt dagliga 

liv”. Pettersson eftersträvar en verklighetsorientering där läromedelsexemplen speglar 

elevernas språkbruk och även ett utvecklingsperspektiv där läromedlen siktar mot mer 

utvecklande exempel (1987:77). 

I Retoriken kring grammatiken – Didaktiska perspektiv på skolgrammatik som kom 2000 tar 

författarna bland annat upp resonemanget som fördes av Teleman m.fl. på 1980-talet och 

konstaterar att situationen inte förändrats nämnvärt. De menar att läroböckernas innehåll och 

uppläggning endast i undantagsfall ändrats (2000:7). 

Annan tidigare forskning som rör grammatikundervisning och dess läromedel som jag först 

vill göra jämförelser med är Johansson (2009) som i ett examensarbete har undersökt hur två 

olika läromedel framställer grammatik samt genomfört intervjuer med åtta svensklärare där 

deras erfarenheter av och uppfattningar om grammatikundervisning har lyfts fram. I 

intervjuerna togs också lärarnas syn på elevers attityder och svårigheter rörande 
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grammatikundervisning upp. Undersökningen fokuserade framförallt på huruvida läromedlens 

framställningar var korrekta eller inte och resultatet visade att de undersökta läromedlen hade 

stora brister. 

I en rapport från 2005 granskar fyra forskare vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala 

universitet övningsmaterialet i Franska A och Tyska A. Deras utgångsläge är ett 

genusperspektiv där författarna vill visa på vikten av ett genusperspektiv i undervisningen av 

moderna språk (Andersson, Andersson, Norberg, Norén 2005). I denna undersökning 

redogörs för läromedlens användande av exempelmeningar som ger en sned bild av män och 

kvinnor, där männen oftare beskrivs utifrån yrkesroll och profession medan kvinnorna 

beskrivs utifrån utseende, familjeroll eller sociala kontexter. Då denna studie har ett tydligt 

genusperspektiv och redogör för riskerna med traditionellt stereotypa skildringar av män och 

kvinnor är den inte direkt jämförbar med den undersökning jag genomfört. 

Den tredje studien jag vill ta upp är ett examensarbete som tittar på hur läroböcker och elever 

på gymnasiet behandlar frågan om genus och etnicitet i grammatiska exempelmeningar 

(Dammeyer 2008). Undersökningen består av två delar, en läroboksundersökning och en 

elevundersökning. I läroboksundersökningen har exempelmeningar från fyra läromedel 

studerats utifrån genus- och etnicitetsperspektivet och sedan jämförts med elevernas egna 

grammatiska exempelmeningar. Resultatet visar en tydlig snedfördelning mellan användandet 

av manliga och kvinnliga subjekt i läromedlen och även hos pojkarna. Flickorna uppvisade 

större variation gällande genus och etnicitetsperspektivet saknades i både läromedel och hos 

eleverna. Då även denna undersökning har ett tydligt genusperspektiv samt fokuserar på 

etnicitet är dess resultat inte direkt kompatibelt med min undersökning då jag har en mer 

generell utgångspunkt.  

 

3. Material  

I min undersökning har jag valt att använda Arena Faktaboken (Natur & Kultur: 2006), 

Grammatiken i praktiken (Natur & Kultur: 2006) och Mango (Gleerups: 2003). Av de valda 

läromedlen är två renodlade grammatikböcker medan den tredje är en mer övergripande 

lärobok i svenska med ett särskilt grammatikavsnitt. Två av böckerna är skrivna av kvinnor 

och en är skriven av en man. Då detta är en generell studie av läromedel tar jag ingen hänsyn 

till författarnas kön. Genusperspektivet är inte relevant för denna undersökning.  
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Alla tre läroböckerna är aktuella och används i svenskundervisningen på högstadieskolorna i 

min hemkommun. Eftersom de är utgivna mellan 2003 och 2006 är de därmed utgivna efter 

Retoriken kring grammatiken (2000) och därför angelägna att studera utifrån resonemanget 

som förs där. För att begränsa min undersökning har jag valt att titta på läromedlens upplägg 

rörande de vanligaste ordklasserna och de mest elementära satsdelarna. Detta till stor del 

också för att det är de områden som elever på högstadiet vanligtvis arbetar med och förväntas 

ha kunskap om. 

I studien har läromedlens presentation av ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och adverb 

undersökts och en övergripande analys av läromedlens exempel har genomförts. Vidare har en 

undersökning av läromedlens presentation av satsdelarna subjekt, predikat, objekt, 

predikatsfyllnad (predikativ), adverbial, agent och attribut utförts. Läromedlens förklaringar 

och exempel har kopplats till och jämförts med de beskrivningar som ges i Svenska 

akademiens grammatik (Teleman, Hellberg & Andersson 1999), Svenska akademiens 

språklära (Hultman (2003) och Gunlög Josefssons Svensk universitetsgrammatik för 

nybörjare. 

 

4. Metod  

I sin bok Språkvetenskapliga uppsatser belyser Lagerholm (2005) textanalys. De exempel för 

att genomföra en textanalys som finns i boken och de tänkbara frågeställningar till en uppsats 

som föreslås är inte direkt jämförbara med min studie. Därför är inte en renodlad textanalys 

rätt metod för den undersökning jag vill göra. Lagerholm påvisar också vilka fördelar och 

nackdelar som finns med en kvalitativ respektive kvantitativ metod beroende på vilket syfte 

en studie har. Han menar att en kvantitativ metod ger precision till en undersökning och den 

innebär att en studie får ett bredare perspektiv där möjligheten att jämföra olika material 

förbättras. Resultatet i en kvantitativ undersökning blir tydligt och konkret då man ofta 

använder ett stort urval av material, men å andra sidan kan resultatet lätt bli fyrkantigt (2005: 

29).  

I en kvalitativ undersökning används en mindre mängd material och därmed ges en mer 

detaljerad och flerdimensionell bild av det undersökta. En kvalitativ metod erbjuder större 

närhet till materialet och möjliggör djupare närstudier (Lagerholm 2005: 29) och då detta 
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ligger närmast mitt syfte anser jag att en kvalitativ metod är bäst lämpad för min 

undersökning. 

Min studie bygger på analys av grammatikläromedlens exempel och den kvalitativa 

undersökningen har vissa kvantitativa inslag. Anledningen till att jag inte valt att göra en 

renodlat kvantitativ undersökning är att mitt syfte med undersökningen inte var att få ett 

tydligt mätbart resultat med siffror och statistik. Jag ville inte heller undersöka hur frekventa 

vissa ord eller formuleringar var utan mitt mål var att få en bild av hur moderna 

grammatikläromedel ser ut genom att undersöka de förklaringar och exempel som används.  

 

5. Undersökning  

I min undersökning av läromedlen har jag både tittat på hur grammatiska beståndsdelar 

förklaras och presenteras för eleverna och vilka exempel som används för att visa eleverna de 

olika grammatiska funktionerna. Undersökningen är uppdelad i två delar där jag först kommer 

att redovisa resultaten från de tre läromedlens avsnitt om ordklasser och därefter redovisas 

resultaten för satsdelar. Undersökningen följer läromedlens ordningsföljd och upplägg. 

5.1 Ordklasser i Arena Faktaboken 

Först tar jag upp Arena Faktaboken och det är en övergripande lärobok i svenska som har ett 

separat grammatikavsnitt. Detta avsnitt ligger längst bak i boken och har rubriken Ordklasser, 

satsdelar och skrivregler och det sträcker sig över sidorna 282–295, ett relativt kort avsnitt 

med andra ord. Grammatikavsnittet inleds med en kort förklaring till varför man bör kunna 

grammatik och man ger argumentet att grammatik är ”språkets verktygslåda” som möjliggör 

att ens språk utvecklas. Boken anger också främmandespråksargumentet, det vill säga att 

kunskaper i svensk grammatik underlättar när man ska lära sig ett främmande språk. Boken 

menar att grammatik ger förståelse för hur ett språk är uppbyggt och erbjuder en struktur samt 

kunskap om de regler som styr språket. Layouten i Arena Faktaboken är relativt enkel där 

texten står i centrum och det är endast ett fåtal illustrationer och inga bilder alls. Till boken 

finns en separat övningsbok. 

5.1.1 Substantiv i Arena Faktaboken 

Den första ordklassen i Arena Faktaboken är substantiv och de beskrivs som ord som går att 

sätta en, ett eller flera framför. Boken talar också om att substantiv kan uppdelas i konkreta 

och abstrakta. De konkreta substantiven kan man ta på och exemplen som används är häst, 
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socker och sadel. De abstrakta substantiven går inte att ta på men kan uppfattas med tanken 

och här används exemplen kärlek, sorg och ensamhet. Vidare förklaras att substantiv får olika 

ändelser beroende på om det är en eller flera av något och att detta kallas numerus. Det finns 

två numerus; ental och flertal. Exempel på ental är häst och penna och under flertal hästar 

och pennor. I förklaringen till obestämd form säger boken att dessa substantiv beskriver 

vilken eller vilka som helst och man kan sätta en, ett eller flera framför. Exemplen är Jag såg 

en häst som drog en vagn och Nils har fått en ny penna. Till bestämd form ges samma fraser 

som exempel, alltså Jag såg hästen som drog vagnen och Nils skriver med den nya pennan, 

med förklaringen att bestämd form beskriver en eller flera redan kända och man kan sätta den, 

det eller de framför.  

Boken går vidare med att tala om substantivens kasus; genitiv och grundform. Grundform 

beskrivs som den form ordet har om man sätter en eller ett framför och att detta även gäller 

om ordet står i plural och bestämd form. Exemplet är bil – bilen – bilar – bilarna . Genitiv 

beskrivs som den form som beskriver ”ägaren” till någonting och har ändelsen –s. Exemplen 

är Bilens motor är trasig och Lejonets gap var stort. Avslutningsvis tar Arena upp utrum och 

neutrum, alltså substantivens genus. Boken talar om att genus betyder kön eller sort och att 

svenskan har två genus: n-ord (utrum) och t-ord (neutrum). Vilket genus ett ord har tar man 

reda på genom att säga ordet i bestämd form. Exempel på n-ord är bananen – kärleken – 

vännen. Exempel på t-ord är bladet – chipset – ovädret.  

5.1.2 Adjektiv i Arena Faktaboken 

I Arena Faktaboken skildras adjektiv som något som beskriver egenskaper och hör ihop med 

substantiv. Det exemplifieras med En röd sportbil och Två unga, snabba sniglar. Vidare 

beskrivs att adjektiv kan böjas, t.ex. stor – större – störst och detta kallas för att adjektiv 

kompareras. I ett komparationsschema där formerna positiv, komparativ och superlativ 

presenteras används förutom adjektivet stor exemplen stark – starkare – starkast och 

förtjusande – mer förtjusande – mest förtjusande. 

5.1.3 Verb i Arena Faktaboken 

Verb förklaras som ord som talar om vad någon gör eller vad som händer och boken talar om 

att verb får olika ändelser beroende på vilken tidsform (tempus) de beskriver. 

Tempusformerna ställs upp efter varandra med en kort förklaring samt exempel som visar 

verb i olika tempus. Man inleder med presens och säger att denna tidsform talar om vad som 

händer just nu. Det illustreras med simmar – kastar – tänker. Sedan följer preteritum 
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(imperfekt) som talar om vad som hände tidigare: simmade – kastade – tänkte följt av perfekt, 

pluskvamperfekt och futurum. Samma verb används som exempel till alla tempusformerna 

och förklaringarna är korta och grundläggande. Perfekt är vad som har hänt, pluskvamperfekt 

vad som hade hänt och futurum vad som ska hända i framtiden. 

Efter den inledande översikten över tempusformerna kommer en genomgång av verbs 

temaformer. Boken säger att det räcker att kunna tre former av ett verb för att kunna bilda alla 

tempus. De tre formerna är infinitiv, preteritum och supinum. Därefter kommer en passage 

som förklarar vilka tidsformer de olika temaformerna används till. Under presenteras ett 

schema med verbets tre temaformer där verben simma, tänka, skriva, sjunga, se, skilja 

används. Verbavsnittet fortsätter med en redogörelse för svaga, starka och oregelbundna verb 

där förklaringen till den uppdelningen är att verb brukar delas in i tre grupper efter vilket 

mönster de följer när man tar tema på dem. Svaga verb definieras som regelbundna eftersom 

ordstammen inte förändras. Exemplen är simma – simma-de – simma-t och tänk-a – tänk-te – 

tänk-t. De starka verben förklaras som verb som har en ordstam där vokalen ändras, antingen i 

en eller två temaformer. Detta visas med skriva – skrev – skrivit och springa – sprang – 

sprungit. De oregelbundna verben definieras som verb som inte följer något speciellt mönster 

och exemplen är se – såg – sett, skilja – skilde – skilt. Sist i presentationen av verb tar boken 

upp imperativ som förklaras som den form som är en uppmaning att göra något: Spring! – 

Kasta! – Tänk!  

5.1.4 Adverb i Arena Faktaboken 

Adverb definieras som en bestämning till verb, adjektiv eller andra adverb och som något som 

förtydligar dem. Adverb kan ange tid (när), sätt (hur), rum (var). Under rubriken Olika slags 

adverb tas tids-, sätts- och rumsadverb upp. Tidsadverb svarar på frågan När? och illustreras 

med exemplet Han kom hem sent. Sättsadverb svarar på frågan Hur? och exemplifieras med 

Hon målade vackert. Rumsadverb svarar på frågorna Var? Vart? Varifrån? och exemplen som 

används är Jag äter hemma, Han cyklar till skolan och Hon kommer från Spanien. Efter 

genomgången av de vanliga adverben uppmanas eleven att pröva om ett ord är ett adverb eller 

ett adjektiv genom att göra om meningen till plural. Boken säger att om ordet inte går att böja 

är det ett adverb och om det går att böja är det ett adjektiv. Exempel på adverb: Anna spelade 

vackert. De spelade vackert. Exempel på adjektiv: Hon har en vacker blomma. De har vackra 

blommor.  
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5.2 Ordklasser i Grammatiken i praktiken 

Grammatiken i praktiken inleds med en kort introduktion där författarna vänder sig direkt till 

eleverna. I introduktionen ges en definition av begreppet grammatik och författarna förklarar 

att orden i ett språk har viss betydelse, böjning och funktion och att de delas in i ordklasser. 

Vidare förklaras att en del ord kan ha mer än en betydelse, böjning och funktion och att de då 

kan tillhöra flera ordklasser. Detta klargörande förekommer inte i något av de andra 

undersökta läromedlen. En mycket kortfattad historisk överblick ges i förbifarten genom att 

nämna att grammatik härstammar från de gamla grekerna. Författarna upplyser också om att 

det finns de som räknar in nio ordklasser i svenskan medan andra säger att det finns fjorton 

och att de själva har valt att indela i tio ordklasser. Detta sker utan någon förklaring eller 

motivering till varför man gjort det valet. De förklarar slutligen att ordklasser tas upp i den del 

av boken som kallas formläran och att satsläran behandlar hur satser och meningar byggs upp.  

Grammatiken i praktiken är en kombinerad text- och övningsbok där övningsuppgifter 

blandas med ordklassernas faktatexter. Efter varje ny aspekt som tas upp läggs övningar in där 

eleverna får chans att arbeta med det nyss lästa. Övningarna är av varierande karaktär och 

bygger på såväl autentiska texter som bilder och konstruerade uppgifter. 

5.2.1 Substantiv i Grammatiken i praktiken 

Substantiv beskrivs som den största ordklassen och är ord som betecknar människor, djur, 

saker, tillstånd, egenskaper och företeelser. Exemplen är joggare – ödla – elgitarr – ilska – 

astronomi – människokärlek. Boken talar om att substantiv är ord man kan sätta en, ett, flera 

eller den här, det här, de här framför och att substantiv kan få olika ändelser. Exemplen till 

detta är flera trådar – den här cykeln – det här bordet – de här byggnaderna. Boken ber också 

läsaren att observera att även ord som plast, järn, kött och väte är substantiv och att dessa 

kallas ämnesnamn och kan föregås av mycket.  

Sedan följer en förklaring av konkreta och abstrakta substantiv där konkreta substantiv 

beskrivs som substantiv som kan uppfattas med sinnena och de exemplifieras med dator – 

hörnsoffa – oljud – peppar. Abstrakta substantiv förklaras som substantiv man inte direkt kan 

se eller ta på, såsom egenskaper, tillstånd, handlingar och känslor. Exempel på abstrakta 

substantiv är svaghet – krig – glädje – empati – intelligens. Boken påpekar också att gränsen 

mellan konkreta och abstrakta substantiv är flytande och att samma ord i olika sammanhang 

kan användas i båda betydelserna. Det illustreras med Han fick tre års fängelse (abstrakt) och 

Fängelset var överfullt (konkret). 
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Därefter tar Grammatiken i praktiken upp sammansatta substantiv som bildas genom att ett 

eller flera ord sätts samman. Exemplen är idéspruta – ödesmatch – fantasybokläsare. Boken 

påpekar att det är viktigt att skriva ihop sammansatta substantiv för att undvika missförstånd. 

En sjuk sköterska är inte samma sak som en sjuksköterska. Förklaringen till obestämd och 

bestämd form säger att om man kan sätta en, ett eller flera framför ett substantiv står det i 

obestämd form och betecknar något som inte är omtalat eller bekant. En och ett kallas för 

obestämd artikel. Exemplen är en älg – ett träd – flera tavlor – flera bord. Definitionen på 

bestämd form är att det är något som redan är bekant och att man då kan sätta den, det eller de 

framför. Den, det och de kallas för bestämd artikel. Exempel på substantiv i bestämd form är 

(den) älgen – (det) trädet – (de) tavlorna – (de) borden.  

Nästa aspekt i boken rörande substantiv är genus och man talar om att substantiv kan indelas i 

två grammatiska genus (= slag, sort) beroende på vilken form de får i singular bestämd form. 

Substantiv som slutar på –n i bestämd form är utrum och substantiv som slutar på –t i bestämd 

form är neutrum. Exempel på utrum är väska – väskan och exempel på neutrum är skåp – 

skåpet. Man nämner även att det finns substantiv med naturligt (biologiskt) genus och att 

maskulinum avser manligt kön (han) och femininum avser kvinnligt kön (hon). Efter 

genomgången av genus finns en faktaruta med ett historiskt perspektiv på svenskan. Här talar 

man om att svenskan förut hade tre genus och att rester från detta genussystem ännu finns 

kvar i språket. 

Namn har ett eget kort avsnitt i Grammatiken i praktiken och där förklaras att namn också har 

genus. Djur och människor är utrum men länder, städer och orter är oftast neutrum. Exemplen 

är Buster var folkilsken och Skåne är vackert.  

Vidare tar boken upp numerus och förklarar att substantiv kan stå i singular (ental) eller plural 

(flertal). Singular och plural är substantivens numerus (=antal). Framför substantiv i singular 

kan man sätta en, ett, den här, det här. Exempel på substantiv i singular är en långtradare – 

den här långtradaren och ett träd – det här trädet. Framför substantiv i plural kan man sätta 

flera eller de här, exemplen är flera långtradare – de här långtradarna och flera träd – de här 

träden. Därefter redogör boken för substantivens böjningssätt (deklinationer) med exemplen 

1. pizza-or 2. kändis-ar 3. fest-er 4. sko-r 5. rike-n 6. tak- (saknar ändelse). Boken belyser 

också att många substantiv har omljud (vokalväxling) i plural och det innebär att den första 

vokalen ändras. Exempel på detta är hand – händer, stång – stänger, bok – böcker. Här görs 
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en jämförelse med andra europeiska språk som engelskans foot – feet och tyskans Hand – 

Hände.  

Kollektiva substantiv benämns som substantiv som till formen är singular men betecknar 

plural och de anger ett obestämt antal av något. Kollektiva substantiv kan inte räknas och bör i 

skriftspråk behandlas som singular, men boken tar upp att de allt oftare används i plural i 

talspråk (Folk är trötta på kriget). Exemplen på kollektiva substantiv är Folket på föredraget 

var övertygat och Besättningen blir belönad.  

Grammatiken i praktiken har ett kort avsnitt som förklarar att det finns substantiv med samma 

singularform men olika pluralformer och även olika betydelse: vals – valser (danser) och vals 

– valsar (cylindrar).  

Nästa aspekt som tas upp är substantivens kasus och det förklaras med att substantiv kan 

beteckna ägande eller tillhörighet och då får ändelsen –s. Då står substantivet i genitiv. 

Exemplen är Viggos labrador är tre år och Vi talade om ljusets hastighet. I övriga fall står 

substantiv i grundkasus och får då ingen ändelse. Boken belyser också att genitiv kan uttrycka 

mått. Exempel på detta är Vi fick bara fyra timmars sömn och Efter en veckas frånvaro var 

det svårt att hinna ikapp. Även här finns två faktarutor som talar om att svenskan tidigare 

hade fyra kasus och man gör en jämförelse med både tyska och finska samt talar om att äldre 

genitiv-s finns kvar i vissa fasta uttryck, till exempel till havs, till bords, till hands, till fots.  

Slutligen redogör boken för egennamn och talar om att egennamn är speciella substantiv 

eftersom de är namn på personer, geografiska platser, böcker, sånger, tidningar, företag, 

organisationer. Några exempel är Leon, Island, Seine, Stortorget, Kejsaren av Portugallien, 

Dagens Nyheter, Röda Korset. 

5.2.2 Adjektiv i Grammatiken i praktiken 

I Grammatiken i praktiken beskrivs adjektiv som ord som betecknar egenskaper och beskriver 

hur någon eller något är (tillfälliga tillstånd). Man poängterar att egenskaperna kan vara både 

sådant man kan se och inre egenskaper. Adjektiv kan beskriva karaktärsegenskaper, storlek, 

färg, sinnesstämningar, omdömen. Några exempel är barnslig, snål, hållbar, praktisk, stor, 

rund, röd, glad, ledsen, bra, dålig. 

Vidare talar boken om att adjektiv kan kompareras (jämföras, graderas) och de tre 

komparationsformerna heter positiv, komparativ och superlativ. Det exemplifieras med seg – 

segare – segast. Därefter redogörs för att adjektiv kan kompareras på olika sätt: med 
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ändelserna –are och –ast, med ändelserna –re och –st och omljud, med mer och mest eller 

oregelbundet. Exemplen är varm – varmare – varmast, stor – större – störst, sansad – mer 

sansad – mest sansad och dålig – sämre – sämst. Boken avslutar komparationsavsnittet med 

att nämna att vissa adjektiv inte kan kompareras, till exempel fyrkantig och blind. Sedan tar 

boken upp kongruensböjning av adjektiv och förklarar det med att adjektivets böjning visar att 

det hör ihop med sitt huvudord, som ofta är ett substantiv. Exemplen är en röd ros, flera röda 

rosor. Adjektivens kongruensformer styrs av genus – en rolig historia, ett roligt kalas, 

numerus – en sen kväll, flera sena kvällar, bestämdhet – en lång kjol, den långa kjolen. Boken 

redogör för att vissa adjektiv är oböjliga – ett bra föredrag, ett gammaldags uttryck, ett öde 

landskap, en medelålders kvinna och att några adjektiv saknar neutrumform – rädd, lat, pryd 

flat. Boken fortsätter med att gå igenom att adjektiv kan placeras före eller efter sitt huvudord 

där exemplen är De omogna äpplena och Äpplena var omogna. Här nämns också att i vissa 

dialekter försvinner kongruensböjningen, t.ex. Husen är grön men att man i skriftspråk alltid 

bör använda kongruensböjning – Husen är gröna.  

Därefter finns en faktaruta som talar om att svenskan tidigare hade fullständig kasus- och 

genusböjning för adjektiv och att det fortfarande finns kvar i vissa uttryck som exempelvis i 

högan sky, till ljusan dag och i rättan tid. Adjektivavsnittet avslutas med att man belyser att 

adjektiv gör språket mer uttrycksfullt och färgstarkt och det illustreras med exemplet Hunden 

kom utspringande från ett hus som skulle kunna skrivas på andra sätt, till exempel Den 

argsinta hunden kom utspringande från det fallfärdiga huset eller Den snälla hunden kom 

utspringande från det nymålade huset.  

5.2.3. Verb i Grammatiken i praktiken 

Inledningsvis talar Grammatiken i praktiken om att verb är ord som talar om vad någon eller 

något gör eller vad som händer och att de även kan beskriva tillstånd. Man använder 

exemplen Jag mejlar dig så fort jag kommer hem och Han heter Alec och bor i Särna. Boken 

ger tipset att man kan pröva om ett ord är ett verb genom att sätta att före grundformen. Det 

visas med att mejla och att komma. Efter det följer en genomgång av infinitiv där det 

förklaras vara grundformen av verb och ofta slutar på –a. Exemplen är att zappa, att ljuga, att 

upptäcka. Här nämns att ordet att kallas infinitivmärke. Vidare klargörs att infinitivformen 

oftast består av ordets stam + ändelse: ljug/a och att stammen är det som blir kvar när man 

tagit bort böjningsändelserna. Det tilläggs att vissa verb har infinitiv som endast består av 

stammen, till exempel bo, gå, ge, spå, dö, tro.  
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Efter infinitiv följer supinum och det förklaras som den verbform som står efter olika former 

av ha. Det illustreras med De har redan börjat, Jag har läst boken, Vi skulle ha trott honom 

och Mohammed hade skrivit ett brev. Läsaren uppmanas att tänka på att dubbel supinum inte 

används i skriftspråk men att det förekommer i talspråk. Han hade kunnat köpt boken 

(talspråk) och Han hade kunnat köpa boken (skriftspråk). 

När Grammatiken i praktiken kommer till verbens temaformer förklaras detta med att verb 

kan böjas på olika sätt och tillhör olika konjugationer. Verb delas in efter hur deras stam ser 

ut och efter hur de bildar preteritum. Här ges en förklaring till preteritum och att det tidigare 

kallades imperfekt. Boken talar om att tre former av ett verb används för att ta tema och att de 

heter infinitiv, preteritum och supinum. Exemplet är bygga – byggde – byggt. Man fortsätter 

med att beskriva att verb kan delas in i svaga och starka verb och att det görs efter deras 

böjningssätt. De svaga verben kan bilda preteritum med antingen ändelsen –ade, ändelserna –

de eller –te eller ändelsen –dde. De starka verben har ingen ändelse i preteritum utan har 

oftast avljud (vokalväxling). Supinum slutar för det mesta på –it. Sedan följer en lista med 

exempel på verb som hör till de olika böjningssätten. Verben är ropa, böja, köpa, ro, skriva, 

finna, krypa, skära, hugga, fara, ligga. I ett kort separat avsnitt går boken igenom 

oregelbundna verb som beskrivs som verb med avvikande böjning eller en blandning av svaga 

och starka verb. Det exemplifieras med vara – var – varit, säga – sade – sagt och få – fick – 

fått.  

Grammatiken i praktiken går vidare med att beskriva och förklara tempus och man inleder 

med att verb är den enda ordklass som har tidsböjning (tempus). Verb kan uttrycka nutid, 

kommande tid och förfluten tid. Presens beskrivs som det tempus som uttrycker nutid och det 

kan sättas direkt efter nuförtiden. Exemplet är Nuförtiden sitter jag ofta vid datorn. Boken 

nämner också att presensformer kan användas för att uttrycka framtid: Han kommer på 

lördag. Den form som uttrycker dåtid heter preteritum och den kan stå efter igår: Igår satt jag 

vid datorn. Genomgången avslutas med att belysa att presens och preteritum kallas enkla 

tempus eftersom de bara består av ett verb.  

Därefter följer ett avsnitt som behandlar perfekt och förklaringen är att perfekt betecknar 

förfluten tid och avser en avslutad handling. Boken talar om att perfekt är ett sammansatt 

tempus eftersom det har ett hjälpverb, har. Exempel är Minibussen har kört av vägen. Det 

nämns också att hjälpverbet ibland kan utelämnas men ändå vara underförstått: Är det 

verkligen Adrian du sett? Efter perfekt följer pluskvamperfekt och det förklaras också 
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beteckna förfluten tid och avse en avslutad handling samt vara ett sammansatt tempus som har 

hjälpverbet hade. Exemplet är Rosorna hade redan slagit ut i trädgården. Precis som till 

perfekt finns tillägget att hjälpverbet kan utelämnas men vara underförstått: Han berättade att 

han hört Lizas låtar.  

Nästa tempus i Grammatiken i praktiken är futurum och det förklaras beteckna framtid och är 

ett sammansatt tempus som består av kommer att eller ska + infinitiv. Exemplen är Hela 

klassen ska gå på teaterföreställningen och Hon kommer att åka till Kina nästa år. Boken 

nämner också att framtid även kan uttryckas med presens: Hon reser på söndag. Efter detta 

kommer en faktaruta som berättar att svenskan förut hade pluralformer av verb och att detta 

kan ses i äldre litteratur men även finns kvar i vissa uttryck som till exempel Obehöriga äga 

ej tillträde!  

Under rubriken Andra verbformer tar Grammatiken i praktiken upp imperativ, perfekt particip 

och presens particip i varsitt kort avsnitt. Imperativ beskrivs som den verbform som uttrycker 

uppmaning eller befallning och den är lika med verbets stam. Exemplen är Höj tempot! Sträck 

högre! Gno på! Vrid åt vänster! De verb som slutar på –ade i preteritum är undantagna från 

denna förklaring: Träna mera! (preteritum = tränade). Man påpekar också att en uppmaning 

kan uttryckas på andra sätt, genom en fråga eller med ett hövligt tilltal: Skulle du kunna 

stänga fönstret? Till perfekt particip ges förklaringen att denna verbform kan stå efter någon 

form av vara eller bli och den slutar på ändelserna –d eller –en. Perfekt particip används vid 

passivbildning (här finns sidhänvisning till avsnittet om passiv form) och som adjektiv. 

Exemplen är Sommarstugan är byggd för tio år sedan och Den vackraste visan om kärleken 

blev aldrig skriven. Boken talar om att perfekt particip böjs efter sitt huvudord: Skolan är 

stängd, Fönstret är stängt, Dörrarna är stängda. Boken uppmanar läsaren att inte blanda ihop 

perfekt particip, som böjs med en form av vara eller bli, och supinum, som böjs med en form 

av ha. Detta exemplifieras med Han har skrivit ett brev (supinum) och Brevet är skrivet 

(perfekt particip). Då boken ska förklara presens particip ges beskrivningen att det är en 

oböjlig verbform som slutar på –ande eller –ende och den betecknar något som pågår. Den 

kan också användas som adjektiv. Exemplen är Han gick tigande genom korridoren och Vi 

lyckades rädda en döende fågel. Här påpekas att talspråk skiljer sig från skriftspråk då det 

förekommer en variant med –s i talspråk: Han kom åkandes. Denna form bör undvikas i 

vårdat skriftspråk. Däremot poängteras att vissa ord alltid har denna s-form: olovandes, 

oförhappandes, skam till sägandes.  
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I nästa avsnitt i bokens kapitel om verb förklaras aktiv och passiv form där aktiv form 

beskrivs som den form som talar om vad subjektet gör (här finns sidhänvisning till avsnittet 

om subjekt). Exemplet är Munch målade Skriet och för att illustrera passiv form har man gjort 

om den exempelmeningen till Skriet målades av Munch. Med en hänvisning till avsnittet om 

agent förklaras att den som utför handlingen (Munch) är agenten men man lägger till att 

många passiva satser är utan agent: Dörrarna stängs, Huset ska rivas, Tjuvarna greps. Boken 

förklarar att passiv form kan bildas på två sätt; genom att lägga till –s till verbet eller genom 

att skriva om med en form av bli + perfekt particip av huvudverbet. Exemplen är Klassen 

fotograferades av mannen och Klassen blir fotograferad av mannen. Efter detta följer en 

beskrivning av deponens som är vissa verb som slutar på –s utan att ha passiv betydelse: 

hoppas, brottas, väsnas.  

Därefter förklaras och beskrivs huvudverb och hjälpverb där huvudverben beskrivs som de 

verb som uttrycker det som någon gör eller vad som händer. Exemplen är dricka, glömma och 

sälja. Hjälpverben beskrivs som verb som är formord utan egen innebörd men att de 

tillsammans med huvudverben har viktiga funktioner, såsom att bilda sammansatta tempus: Vi 

har låst, Vi hade låst, Vi ska låsa, Vi skulle knacka när vi kom hem. Andra hjälpverb är skola, 

kunna, vilja, böra, få, må, måste som är modala hjälpverb och dessa ändrar satsens innehåll. 

Exemplen är Hon vill arbeta, De får arbeta, Vi måste arbeta. Hjälpverben bli och vara bildar 

passiv form: Bilen blev reparerad, Hon är älskad av alla.  

Mot slutet av verbavsnittet börjar ordklassgenomgången snudda vid satsdelar och satslösning 

då man förklarar infinita och finita verbformer. Boken gör en sammanställning av de infinita 

formerna med exemplet sy: infinitiv – sy, presens particip – syende, perfekt particip – sydd, 

supinum – sytt och talar om att dessa inte ensamma kan bilda predikat. De finita formerna 

ställs upp på samma sätt: presens – syr, preteritum – sydde, imperativ – sy med förklaringen 

att de ensamma kan bilda predikat, alltså att de är enkla tempus. Vidare går boken igenom 

opersonliga, reflexiva, transitiva och intransitiva verb. De opersonliga verben exemplifieras 

med Det regnar (snöar, haglar, åskar, blåser, mörknar) och förklaras som verb som bara kan 

ha ett innehållstomt det som subjekt. Exempel på reflexiva verb är gifta sig, förkyla sig och 

förivra sig och förklaringen är att en del verb följs av ett reflexivt pronomen. Man nämner 

också att några verb är tillfälligt reflexiva: tvätta sig, gömma sig, hejda sig. Transitiva verb 

beskrivs som verb som konstrueras med direkt objekt och exemplen är Joakim vallade skidor, 

Jenny byggde en friggebod och Staren matade sina ungar. Intransitiva verb är verb som inte 

konstrueras med direkt objekt och där handlingen inte riktar sig mot något objekt: Jag 
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ramlade, Publiken sitter på läktaren, Flickan bleknade. Genomgången avslutas med att 

påpeka att vissa verb kan vara både transitiva och intransitiva: Vi skriver brev (transitivt), Vi 

skriver gärna (intransitivt). Vid de förklaringar som nämner satslära finns sidhänvisningar till 

de aktuella avsnitten.  

Allra sist i verbavsnittet belyser Grammatiken i praktiken verbets modus och direkt anföring. 

Boken talar om att verb kan uttryckas på tre olika sätt, modus, som markerar hur talaren 

förhåller sig till det sagda. De tre formerna är indikativ, konjunktiv och imperativ. Boken 

beskriver indikativ som den vanliga formen som uttrycker något verkligt eller säkert. 

Exemplet är Han vill köpa en plasmaskärm. Konjunktiv förklaras beteckna något önskat, 

tänkt eller ovisst och slutar alltid på –e: Jag önskar att jag finge en hund, Leve handbollen!, 

Ske Guds vilja!, Om det ändå vore sommar! Boken påpekar att man ofta i modern svenska 

använder omskrivningar: Jag önskar att jag fick en hund. Imperativ beskrivs som verbets 

uppmanings- eller befallningsform: Stå stilla!, Ro fortare! I förklaringen till direkt anföring 

ges tips och förslag på hur läsaren kan variera sin användning av verb när den skriver dialog. 

5.2.4 Adverb i Grammatiken i praktiken 

Avsnittet om adverb inleds med beskrivningen att adverb är oböjliga ord som kan delas in i 

olika grupper och de största grupperna är tidsadverb, sättsadverb, rumsadverb och satsadverb. 

Boken talar om att tidsadverb svarar på frågan När? och exemplet är Häromdagen träffade 

jag Kevin. Sättsadverb svarar på frågan Hur? och boken ger exemplet Läraren undersökte 

insekten noga. Rumsadverb svarar på frågorna Var? Vart? Varifrån? och exemplen är Han är 

ute, Rektorn åkte hem, Härifrån tog det tio minuter. Vidare går boken igenom att orden inte, 

icke och ej räknas till adverb och kallas satsadverb, samt att frågeord som när, hur, var, vart, 

varifrån också är adverb. Sedan följer en uppställning över att adverb kan vara bestämningar 

till verb, adjektiv, andra adverb eller en sats. Exemplen är Han kommer snart, Elefanten är 

mycket tung, Busschauffören körde ovanligt fort, Naturligtvis kan vi komma. Efter den 

inledande genomgången förklarar Grammatiken i praktiken att de flesta adverb bildas genom 

att –t läggs till på ett adjektiv och att adverben då får samma form som adjektiv i neutrum 

obestämd form. Man använder exemplen Det var ett läckert päron (adjektiv), Päronet 

smakade läckert (adverb). Boken ger förslaget att man kan göra ett pluralprov för att avgöra 

vilken ordklass ordet tillhör eftersom adverb är oböjliga. Exemplen på detta är Det här var ett 

beskt plommon (singular), Det här var beska plommon (plural). Eftersom besk är bestämning 

till plommon och böjs är det adjektiv i dessa exempel medan i Plommonet smakade beskt och 
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Plommonen smakade beskt är beskt ett adverb då det är bestämning till verbet och inte kan 

böjas.  

Sedan följer en förklaring att vissa adverb kan kompareras precis som adjektiv även om de är 

oböjliga. Exemplen är ofta – oftare – oftast och gärna – hellre – helst. Boken går också 

igenom att adverb kan bildas på olika sätt, med de olika ändelserna –t, -stans, -ledes, -vis, -en, 

-ligen, -lunda, -a. Några exempel är nyfiket, ingenstans, således, händelsevis, personligen, 

uppenbarligen, ingalunda, annorlunda, jämfota. Adverbavsnittet avslutas med en förklaring 

till hur var och vart bör användas, att var ska användas när det är fråga om läge och vart när 

det är fråga om rörelse. Exempel Var ligger Arles? Vart ska ni åka? Boken påpekar att vart 

oftast används i talspråk men att man bör skilja dem åt i skriftspråk.  

5.3 Ordklasser i Mango 

Mango inleds med ett förord till läraren där man talar om att boken har två delar, en bas och 

en fortsättning. Basen riktar sig framförallt till elever i år 6 och 7 och fortsättningen vänder 

sig främst till elever i år 8 och 9. Därefter följer ett förord till eleven där man förklarar att man 

vill visa för eleven att grammatik inte är något onödigt och svårt som många kanske tror. 

Mango vill visa att grammatik är något som eleven redan känner till och har kunskap om och 

något som eleven använder varje gång den talar, skriver, lyssnar eller läser. I förordet finns en 

kort och enkel övning där eleven får i uppgift att sätta ihop ett antal ord till en mening. Detta 

är för att visa att en mening alltid har en början och ett slut, att några ord måste ändras genom 

ändelser och att orden står i en viss ordning. Eleven ska alltså bli medveten om att den redan 

har grammatik i sitt huvud. Mango ger framförallt två skäl till varför man bör kunna 

grammatik och de är att eleven blir medveten om hur ett språk fungerar och att eleven lär sig 

förstå och använda grammatiska termer som underlättar när man lär sig andra språk. Vidare 

ger Mango en förklaring till varför termerna ibland är krångliga, att det beror på att 

grammatikorden kommer från latinet och att latin länge var det språk som lärdes ut i svenska 

skolor.  

Mango är det enda av de analyserade läromedlen som har kapitlet om satsdelar före kapitlet 

om ordklasser men för att underlätta läsningen av mitt arbete och ha en tydlig struktur har jag 

valt att ta upp ordklasserna i Mango först. Dock presenterar Mango ordklasserna i en annan 

ordningsföljd än de andra två läromedlen och min undersökning följer Mangos ordningsföljd. 

Mango är en renodlad grammatikbok som blandar förklaringar och genomgångar med 

övningar. Övningarna är av olika slag och boken blandar konstruerade meningar med 
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övningar kopplade till bilder. Till varje avsnitt finns faktarutor och även rutor i marginalen 

med tips till eleven.  

5.3.1 Verb i Mango 

Den första ordklassen som tas upp i Mangos basdel är verb och den inledande förklaringen är 

att verb är ord som talar om vad någon gör eller vad som händer. Exemplen är Ungdomarna 

spelar innefotboll (vad någon gör) och Det snöar ute (något som händer). Därefter tar boken 

upp verbets grundform, infinitiv, där det förklaras att de flesta verb slutar på –a i infinitiv; 

spela, köra, köpa och äta, men att det finns vissa som slutar på annan vokal eller –s; bo, sy, 

få, gå, andas och hoppas. Verb känns lättast igen genom att man kan sätta att framför. Efter 

genomgången av infinitiv tar Mango upp verbets olika tempus och det inleds med att nämna 

svenskans två tidsplan, nu och då, och att man när man berättar saker måste välja mellan 

dessa två spår. Till nu-tidsplanen lägger boken tidsformerna perfekt, presens och futurum. 

Perfekt beskrivs som den tidsform som betecknar före nu och exemplet är Jag har målat. 

Presens betecknar nu: Jag målar och futurum betecknar efter nu: Jag ska måla. Till då-

tidsplanen lägger boken pluskvamperfekt, preteritum och futurum preteriti. Pluskvamperfekt 

beskrivs som den tidsform som betecknar före då: Jag hade målat. Preteritum betecknar då: 

Jag målade och futurum preteriti betecknar efter då: Jag skulle måla. För att förtydliga vad de 

olika tidsformerna används till finns ytterligare en uppställning där boken belyser att det finns 

tre olika tempus som ska användas när man skriver eller talar i nutid. Dessa tre tempus är 

perfekt, presens och futurum och exemplen är Ellen har köpt en ny cykel. Den är knallröd. 

Hon ska åka på cykelsemester och Patrik har drömt hela natten. Han tänker på drömmen. 

Snart ska han stiga upp. Om man istället väljer att skriva eller tala i dåtid finns tre andra 

tempus att använda: pluskvamperfekt, preteritum och futurum preteriti. Exemplen är Ellen 

hade köpt en ny cykel. Den var knallröd. Hon skulle åka på cykelsemester och Patrik hade 

drömt hela natten. Han tänkte på drömmen. Han skulle stiga upp. I anslutning till avsnittet 

om tempus finns en jämförelse med andra språk, bl.a. thai och kinesiska, där boken talar om 

att dessa språk inte har tempus på verb utan använder tidsuttryck istället.  

Nästa aspekt som tas upp i Mango är verbets temaformer: infinitiv, preteritum och supinum. 

Exemplet är måla – målade – målat. Boken förklarar att av infinitiv bildas exempelvis 

futurum och former med skulle + infinitiv: Jag ska måla, Jag skulle måla. Preteritumformen 

används till preteritum: Jag målade och av supinum bildas perfekt och pluskvamperfekt: Jag 

har målat, Jag hade målat. Vidare beskriver boken att de flesta verb böjs efter bestämda 

mönster och att det finns svaga och starka verb. Exemplet till grupp 1 är måla – målade – 
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målat, till grupp 2 köpa – köpte – köpt och till grupp 3 sy – sydde – sytt. Grupp 1, 2 och 3 hör 

till de svaga verben. Exemplen till grupp 4 är skriva – skrev – skrivit, sjunga – sjöng – sjungit, 

krypa – kröp – krupit och gå – gick – gått. Grupp 4 hör till de starka verben. Även här finns 

en jämförelse med andra språk, denna gång engelska, franska och spanska.  

Därefter följer imperativ som beskrivs som den verbform som uttrycker befallning eller 

uppmaning. Exemplen är Tala högre! Hör noga på nu! Ro till andra sidan! Knyt skorna! 

Boken tillägger att då man vill vara extra artig kan man använda omskrivning med skulle + 

infinitiv: Skulle du kunna öppna dörren? Här finns också en hänvisning till avsnittet om 

subjekt och boken påpekar att imperativ är en verbform som inte har subjekt.  

Det sista avsnittet om verb i Mangos basdel handlar om hjälpverb och de beskrivs som verb 

som bl. a. hjälper till att bilda olika tempus. De hjälpverben är har, hade, ska och skulle. 

Exemplen är Vi har dansat, Vi hade dansat, Vi ska sälja lotter, Vi skulle sälja lotter. 

Exemplen på andra hjälpverb är vill, måste, får och kan. I marginalen görs tillägget att har 

och hade också kan vara huvudverb: Jag har nya skor.  

I fortsättningsdelen i Mango tas aktiv och passiv form upp och avsnittet inleds med två 

exempelmeningar: Jakob dekorerar tårtan, Tårtan dekoreras av Jakob. Boken föreslår att 

passiv form ska användas när man vill framhäva handlingen och inte personen som utför den. 

Mango talar om att passiv form kan bildas på två sätt: genom att lägga –s till ett verb eller 

genom att skriva om en mening med hjälpverben bli eller vara. Exemplen är Patienten 

sjukskrevs i tre veckor, Patienten blev sjukskriven i tre veckor, Gräset blir klippt varje vecka, 

Han är omtyckt av alla.  

Vidare tar boken upp presens particip som förklaras som en verbform som talar om att något 

händer samtidigt som något annat. Presens particip slutar på –ande eller –ende: Flickan 

försvann hoppande bakom husknuten, Hon strosade gnolande omkring på stan. Därefter följer 

ett avsnitt om perfekt particip som beskrivs som en verbform som används som adjektiv eller 

vid passiv form. Exemplen är Brevet är skrivet, Fisken är fångad/Fiskarna är fångade, Den 

sjukskrivna kvinnan tränade upp sin styrka hos en sjukgymnast, Mannen blev sjukskriven på 

grund av höftskadan. 

Sist i verbens fortsättningsdel tar Mango upp partikelverb och de förklaras vara verb som har 

småord som hör till och alltid är betonade. Dessa småord fyller en viktig funktion och om de 
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tas bort ändras betydelsen. Exempel på partikelverb är byta – byta om – byta bort, klä – klä 

om – klä in – klä på – klä ut, ta – ta om – ta in – ta på – ta bort.   

5.3.2 Substantiv i Mango 

Mango inleder substantivavsnittet med att fråga vad ett substantiv egentligen är och svarar att 

substantiv kan vara konkreta eller abstrakta ord. De konkreta orden kan vara saker som man 

kan uppfatta med sina sinnen: cykel, buller, vaniljdoft eller ämnen: järn, guld, historia eller 

egennamn: Katja, Donau, Storgatan. De abstrakta orden kan vara namn på verksamheter eller 

känslor: ridning, gitarrspelning, kärlek, vänskap, kaos, sorg. Vidare förklaras att framför 

substantiv kan man sätta en, ett, flera, all, allt: en plan, ett mål, flera spelare, all sport, allt 

guld.  

Därefter går Mango igenom genus och förklarar att svenska substantiv delas in i två stora 

grupper, n-ord och t-ord, och att de flesta substantiv är n-ord. I marginalen finns en kort 

information att n-ord egentligen heter utrum och t-ord neutrum. N-ord beskrivs som ord som 

bildar bestämd form genom att –n sätts i slutet och n-ord kan ersättas med den. Exemplen är 

en penna – pennan och en buss – bussen. Förklaringen till t-ord är densamma, t-ord bildar 

bestämd form genom att –t sätts i slutet och t-ord kan ersättas med det. Exemplen är ett brev – 

brevet och ett piano – pianot.  

Sedan följer ett avsnitt om bestämd och obestämd form där obestämd form beskrivs som den 

form av substantivet som man kan sätta en, ett, flera, all eller allt framför och det är den form 

som man ska leta efter när man använder lexikon.  Exemplen är penna, brev, blommor.  

Bestämd form beskrivs som den form som man kan sätta den, det eller de framför. Exemplen 

är pennan, bussen, pianot, brevet, blommorna. Här görs en jämförelse med andra språk där 

man nämner att många språk sätter en bestämd artikel framför ordet istället för att sätta en 

ändelse. Detta illustreras med exemplen Bilen är röd. The car is red. Der Wagen ist rot. La 

voiture est rouge. El coche es rojo.  

Nästa aspekt som gås igenom är numerus som man talar om betyder antal på latin. Boken 

förklarar att det finns ental (singular) och flertal (plural) och att det i svenskan finns olika 

pluralgrupper. Exemplen är lampa – lampor, pojke – pojkar, månad – månader, klo – klor, bo 

– bon, brev – brev. Efter det följer ett avsnitt om genitiv som beskrivs uttrycka ägande eller 

tillhörighet och att det oftast bildas genom att –s sätts på substantivet: Davids byxor, hästens 

hovar, Stockholms omgivningar. Boken påpekar att ord eller namn som redan slutar på –s inte 

får något extra s och här görs en jämförelse med engelskans genitivbildning. Det nämns också 
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att kolon används vid förkortningar: MFF:s målvakt, IKEA:s grundare, JÄMO:s uttalande. 

Sist i substantivavsnittet tar Mango upp att substantiv i svenskan kan stå i två olika kasus, 

grundform eller genitiv. 

5.3.3. Adjektiv i Mango 

Inledningsvis förklarar Mango att adjektiv är ord som beskriver hur substantiv ser ut och hur 

de är. Boken talar om att adjektiv sätter färg på en text och ger en mer detaljerad bild och man 

jämför svenskan med andra språk och tittar på var adjektiv placeras. Exemplen är en röd bil 

(sv), a red car (eng), ein roter Wagen (ty), une voiture rouge (fr), un coche rojo (sp). I 

genomgången av komparation förklaras att komparera betyder jämföra: Malin är glad. Sazan 

är gladare. Kevin är gladast. I uppställningen av de tre komparationsformerna positiv, 

komparativ och superlativ delas adjektiven in i tre grupper och här används i grupp1 

exemplen klok – klokare – klokast, god – godare – godast, sparsam – sparsammare – 

sparsammast. I grupp 2 används ung – yngre – yngst, lång – längre – längst och i grupp 3 

intresserad – mer intresserad – mest intresserad, förvånad – mer förvånad – mest förvånad. 

Boken påpekar också att det finns adjektiv som inte går att komparera och det illustreras med 

död, flintskallig och trekantig.  

Avslutningsvis belyser Mango att adjektiv och substantiv hör ihop och har kontakt med 

varandra genom att adjektivet anpassar sig till det substantiv det beskriver. Exemplen är en 

grön cykel, ett grönt äpple, flera gröna cyklar/äpplen. Här nämns också att adjektiv som står 

före ett substantiv kan kallas för attribut.  

5.3.4 Adverb i Mango 

Avsnittet med adverb i Mango ligger inte direkt efter avsnittet med verb, substantiv och 

adjektiv utan det kommer efter avsnitten som tar upp adverbial, predikatsfyllnad, agent och 

attribut. Adverb beskrivs som ord som anger tid, plats eller rum, alltså när något händer, var 

något händer/ vart någon går eller hur/ på vilket sätt något sker. Mango säger också att adverb 

oftast består av bara ett ord. I genomgången av adverb tar boken upp att det kan vara svårt att 

veta om ett ord är adverb eller adjektiv eftersom svenskans adjektiv som hör ihop med t-ord 

stavas lika som många sättsadverb. Exemplen för att visa detta är Trädet är vackert och Hon 

sjunger vackert. Förklaringen till exempelmeningarna är att vackert är ett adjektiv i första 

meningen då det syftar på ett substantiv och i den andra meningen är vackert ett adverb då det 

syftar på verbet. För att skilja på adjektiv och adverb föreslår Mango att man kan göra ett 

pluralprov, alltså göra om meningarna till plural: Träden är vackra, De sjunger vackert. Om 
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ordet, i detta fall vackert, ändras så är det ett adjektiv men om det inte böjs är det ett adverb. 

Mango gör en jämförelse med andra språk och påtalar att adverb i många andra språk inte 

skrivs likadant som adjektiv och att det därför är bra att känna till skillnaden mellan dem. 

Adverbavsnittet avslutas med en beskrivning av satsadverb där de förklaras som ord som 

bestämmer en hel sats och det finns en sidhänvisning till avsnittet om satsadverbial. Exemplen 

är Jag vill inte laga mat. Han bor faktiskt här. Vi ska kanske åka till Istanbul. De kan tyvärr 

inte.  

5.4 Satsdelar i Arena Faktaboken 

Satsdelsavsnittet i Arena Faktaboken inleds med en kortfattad beskrivning av vad satsdelar är 

och boken ger instruktioner om vilken ordning man ska följa när man tar ut satsdelar i en 

mening. Boken föreslår ordningen predikat, subjekt, objekt, predikatsfyllnad, attribut och 

adverbial. Som exempel att illustrera satsdelar har man valt en och samma mening som byggs 

på varefter satsdelarna beskrivs.  

5.4.1 Predikat i Arena Faktaboken 

Arena Faktaboken säger att predikatet är den satsdel som talar om vad som händer i satsen. 

Exemplet är Farmor ger… Som svar på frågan vad händer? får man svaret någon ger, alltså är 

ger predikat. 

5.4.2 Subjekt i Arena Faktaboken 

Enligt boken är subjektet den satsdel som svarar på frågan vem, vilka eller vad ger? I exemplet 

Farmor ger… är det farmor som är svaret på frågan och därmed är farmor subjekt. 

5.4.3 Objekt i Arena Faktaboken 

Direkt objekt beskrivs som den satsdel som svarar på frågan vem, vilka eller vad ger farmor? 

Farmor ger en present… Frågan vad ger farmor får svaret en present och en present är alltså 

direkt objekt. 

Indirekt objekt förklaras vara den satsdel som svarar på frågan för vem, åt vem, åt vilka, till 

vad, till vem ger farmor en present? Exempelmeningen har byggts på till Farmor ger en 

present till sitt lilla barnbarn. Svaret på frågan till vem ger farmor en present är sitt lilla 

barnbarn och det innebär att sitt lilla barnbarn är indirekt objekt. 
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5.4.4 Predikatsfyllnad i Arena Faktaboken 

Arena Faktaboken säger att det oftast räcker med ett subjekt och ett predikat för att skapa en 

fullständig sats men att det i meningar med verben vara, bliva, heta och kallas alltid behövs 

åtminstone ett ord till. Exemplen är Farmor heter Karin och Presenten är rund som en boll. 

Boken förklarar att satsdelen som hör ihop med orden vara, bliva, heta och kallas heter 

predikatsfyllnad. 

5.4.5 Attribut i Arena Faktaboken 

Enligt boken är attribut den satsdel som talar om något om subjektet och/eller objektet. I 

exemplet Farmor ger sitt lilla barnbarn en present är ordet lilla attribut då det talar om hur 

barnbarnet är. Man ger även exemplet Den snälla farmodern ger sitt lilla barnbarn en stor, 

rund present där de fyra attributen är snälla, lilla, stor och rund.  

5.4.6 Adverbial i Arena Faktaboken 

Adverbial beskrivs som det satsdel som säger något om predikatet. Boken anger tidsadverbial, 

sättsadverbial och rumsadverbial som de tre vanligaste typerna av adverbial. Tidsadverbial 

förklaras svara på frågan när, hur ofta, hur länge? Sättsadverbial beskrivs som den satsdel 

som svarar på frågan hur? Slutligen förklarar Arena Faktaboken att rumsadverbial svarar på 

frågan var, vart, varifrån? Exemplet till adverbialavsnittet är Farmor ger sitt lilla barnbarn 

en present på födelsedagen och svaret på frågan när är på födelsedagen. Alltså är på 

födelsedagen ett tidsadverbial. 

5.4.7 Agent i Arena Faktaboken 

Arena Faktaboken förklarar att agent hör ihop med prepositionen av och att agent bara 

förekommer i passiva satser. Passiva satser beskrivs som satser som skrivs om så att det ord 

som var direkt objekt blir subjekt. Detta illustreras med exemplet Sture öppnar paketet (aktiv 

sats) som ändras till Paketet öppnas av Sture (passiv sats) där av Sture är agent. 

5.5 Satsdelar i Grammatiken i praktiken 

Avsnittet med satsdelar i Grammatiken i praktiken heter Satslära och det inleds med ett kort 

förord med en förklaring att satsläran (syntaxen) beskriver ordens funktion i en sats. Därefter 

följer en beskrivning av vad som skiljer en mening från en sats; en fullständig sats innehåller 

predikat och subjekt och en eller flera satser kan bilda en mening. En mening avslutas alltid 

med något av de stora skiljetecknen. Detta illustreras med exemplen Emil viskar, Wilma 

lyssnar som båda anges vara en sats och en mening samt Emil viskar och Wilma lyssnar som 

anges vara två satser som tillsammans med och bildar en mening. Boken tar också upp att det 
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finns uttryck som inte är hela satser men ändå är meningar. Några exempel är Ja, Hej, 

Tvärtom, Vilken tur!  

5.5.1 Predikat i Grammatiken i praktiken 

Predikat beskrivs som en av satsens huvuddelar som har till uppgift att tala om vad någon gör 

eller vad som sker. Predikatet beskrivs också besvara frågorna Vad gör någon (något)? eller 

vad händer? Exempel som visar predikat är Miranda huttrar. Klockan tickar. Det regnar. 

Boken lägger till att predikat alltid är ett verb i någon tempusform. Här är exemplen Fåglarna 

tjattrar. Chauffören bromsade. Vi ska flytta. Pappa satt och sov. Hon steg på den försenade 

bussen. Han ansträngde sig hårt. De hade inte kunnat bowla. Till dessa exempel finns 

förklaringar att predikatet kan bestå av ett eller flera ord och att det inte alltid står samlat. 

5.5.2 Subjekt i Grammatiken i praktiken 

Enligt Grammatiken i praktiken är subjektets funktion att tala om vem, vad eller vilka som 

gör något. Subjektet svarar på frågorna Vem? Vad? eller Vilka? Exemplen som ges är Vakten 

sover, Regnet smattrar, Åskknallarna dånar. Vidare talar boken om att subjektet kan bestå av 

flera ord och olika ordklasser eller satser. Här är exemplen Boken låg på bordet, Den var 

trasig, Att läsa är roligt, Att han läste, gjorde mig glad, Selma och Verner skrev. Det påpekas 

att ett subjekt kan vara utbyggt med bestämningar: Den gamle författaren dog utblottad. 

Formellt och egentligt subjekt tas också upp i Grammatiken i Praktiken där förklaringen är att 

en del satser har två subjekt; formellt subjekt och egentligt subjekt. Det formella subjektet 

anges alltid vara det och boken förklarar att det kan tas bort utan att ändra innehållet i satsen. 

Exemplen är Det står en skulptur i trädgården, Det är svårt att hinna i tid. Satserna kan 

ändras till En skulptur står i trädgården och Att hinna i tid är svårt. Genomgången avslutas 

med exempel på uttryck där formellt subjekt ofta förekommer: det är, det finns, det ligger, det 

springer, det sitter, det står, det kommer, det hörs.  

5.5.3 Objekt i Grammatiken i praktiken 

Detta avsnitt inleds med en förklaring att det finns två slags objekt; direkt och indirekt objekt. 

Här har man valt att också skriva ut termerna ackusativobjekt och dativobjekt inom parentes. I 

beskrivningen till direkt objekt anges att genom att fråga Vad (Vem, Vilka) + predikat + 

subjekt? får man fram det direkta objektet. Ett direkt objekt kan bestå av ett eller flera ord. 

Exemplen är Malte såg Storsjöodjuret, Jag mötte den unge astronauten, Vi köpte påslakan, 

underlakan och örngott. Boken påpekar att ett direkt objekt kan vara en infinitiv: Fatma gillar 

att fiska.  
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Grammatiken i praktiken anger att indirekta objekt oftast är en person och att det indirekta 

objektet svarar på frågan Åt (För, Till, Från) vem eller vilka plus resten av satsen. Exemplen 

är Jag köpte honom en present, De vägrade oss tillträde.  

5.5.4 Predikatsfyllnad i Grammatiken i praktiken 

Predikatsfyllnad beskrivs som den satsdel som efter vissa verb ersätter objekt och här påpekas 

att predikatsfyllnad även kallas predikativ. Boken säger att predikatsfyllnad är vanligast vid 

någon form av verben vara, bliva, heta, kallas men att också verb som anses, förefalla, verka, 

utse och välja till följs av predikatsfyllnad. Här nämns att predikatsfyllnad ofta är ett 

egennamn eller ett annat substantiv eller ett adjektiv. Exemplen är Morgonen var vacker, Jag 

blir tonåring i november, Hunden heter Buster, Han kallas Huddinges skräck, Det förefaller 

dumt att ge sig ut på sjön i det här vädret, Han verkar smart, Hon blev utnämnd till 

verkställande direktör.  

5.5.5 Adverbial i Grammatiken i praktiken 

Boken säger att det finns olika slags adverbial. De adverbial som svarar på frågorna När? Hur 

länge? Hur ofta? är tidsadverbial och exemplet är Igår öppnade en ny stormarknad. De som 

svarar på frågorna Var? Vart? Varifrån? är rumsadverbial och exemplet är Hon bor i 

Helsingfors. Sättsadverbialen svarar på frågorna Hur? På vilket sätt? och här är exemplet Han 

städade noggrant. De adverbial som svarar på frågorna Varför? Av vilken orsak? är 

orsaksadverbial och här används exemplet Brottaren sjönk ihop av utmattning. Måttsadverbial 

svarar på frågorna Hur långt? Hur mycket? och exemplet är Vi körde två mil. Satsadverbial 

förklaras bestämma en hel sats och ange talarens inställning till det som sägs och de 

exemplifieras med Han blev tyvärr sjuk, Vi hittade lyckligtvis ett hotellrum.  

Avsnittet avslutas med en beskrivning över vilka slags ord adverbial kan stå som bestämning 

till; verb, adjektiv eller particip, adverb. Exemplen är Han dansade gudomligt, Vi fick enormt 

goda desserter, Sportbilen körde väldigt snabbt.  

5.5.6 Agent i Grammatiken i praktiken 

Den kortfattade förklaringen är att agent är den satsdel som anger vem som utför handlingen i 

en passiv konstruktion och att agent är ett adverbial som bildas med prepositionen av. 

Exemplen är Artisten beundrades av alla, Mockajackan blev förstörd av regnet.  
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5.5.7 Attribut i Grammatiken i praktiken 

Attribut förklaras vara en bestämning till ett substantiv som beskriver eller säger något om 

subjektet eller objektet. Ett attribut kan bestå av ett eller flera ord och det finns olika slags 

attribut; genitivattribut, adjektivattribut och prepositionsattribut. Exemplen är Perssons 

randiga katt tog mina två råttor med vita öron. Jag har en ny, röd cykel. Jag har en dator, 

värd 3000 kronor. Slutligen förklaras att det substantiv som attributet beskriver kallas 

huvudord och att attributet kan stå antingen direkt före eller efter huvudordet. 

5.6 Satsdelar i Mango 

Som nämnts tidigare har författarna till Mango valt att placera satsdelarna före ordklasserna 

och i förordet motiveras detta med att det är i satsen som eleverna möter de språkliga och 

grammatiska funktionerna. Mango vill börja med den språkliga helheten och sedan komma in 

på språkets byggstenar, ordklasserna. 

5.6.1 Predikat i Mango 

Predikatavsnittet inleds med exemplen Bina surrar, solen lyser och jag ligger i gräset och 

halvsover följt av frågan Vad är det som händer här? Predikat beskrivs som ord som talar om 

vad som händer eller vad någon gör och de kan bestå av ett eller flera ord och dessa ord står 

inte alltid tillsammans. Exemplen som används är Bengtsson har bakat färdigt. Han ska baka 

imorgon också. Han har inte bränt bullarna. Mango talar om att det kan finnas flera predikat i 

en mening: Vi köper och äter hans bullar. Sen cyklar vi till stranden och badar. Boken kallar 

är och vara för lustiga predikat då de inte talar om vad någon gör eller vad som händer, men 

de ska ändå kallas för predikat. Här är exemplen Bullarna var goda. Bengtsson är en bra 

bagare.  

5.6.2 Subjekt i Mango 

I förklaringen till subjekt återkopplar Mango till predikat och påminner läsaren vad predikat 

är innan man förklarar att den, det eller de som gör något eller det som händer kallas subjekt. 

Frågan Vem/vad är det som gör det som händer? ska ställas för att få veta vilket subjektet är. 

Boken påpekar att även subjekt kan bestå av flera ord. Exemplet är Min, nya svarta T-shirt 

krympte i tvätten. I marginalen görs en jämförelse med andra språk där man konstaterar att 

predikaten ser olika ut beroende på vilket subjekt de hör ihop med: I am – you are, ich bin – 

du bist, je suis – tu es, (yo) estoy – (tu) estás. Under rubriken Ett lustigt subjekt – vem häller 

regnet på oss? förklaras att det i vissa fall inte finns någon som gör det som händer men att 

det ändå behövs ett subjekt och att i dessa fall används ordet det. Exemplen är Det regnar, Det 
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snöar, Det gör ont. Mango kallar detta för opersonligt subjekt. I en faktaruta i marginalen står 

att en sats är varje del av en mening som består av ett predikat och ett subjekt.  

5.6.3 Objekt i Mango 

Till direkt objekt används exemplet Fabian gillar hiphop och Mango förklarar att genom att 

fråga Vad/vem + predikat + subjekt? får man fram det direkta objektet. Till indirekt objekt 

byggs exemplet med Fabian på till Fabian skriver en häftig låt till sin flickvän. Han sjunger 

den bara för henne. Läsaren uppmanas att leta upp predikat, subjekt och direkt objekt i 

meningarna och se vad som blir kvar. De satsdelar som blir kvar är till sin flickvän och för 

henne och de kallas indirekta objekt. För att få fram det indirekta objektet ställer man frågan 

Till vem? För vem? Åt vem? Även här finns jämförelser med andra språk och boken 

informerar att direkt objekt ofta kallas för ackusativ och indirekt objekt för dativ. 

5.6.4 Adverbial i Mango 

Mango förklarar att adverbial kan beskriva tid, plats, sätt och orsak och att de hittas genom att 

ställa frågorna När?  Hur ofta? Hur länge? Var? Vart? Varifrån? Hur? På vilket sätt? 

Varför? Efter uppmaningen att fundera hur man bör fråga för att finna adverbialen finns 

följande exempel: Jag gråter varje dag. Jag gråter nu. Jag gråter tyst. Jag gråter häftigt. Jag 

gråter på bio. Jag gråter av ilska. Jag gråter av glädje. Mango går vidare med att tala om att 

adverbial ofta hör ihop med verb men att de också kan höra ihop med adjektiv. Det illustreras 

med exemplen Han är lång. Han är ganska lång. Han är väldigt lång. Han är ovanligt lång. 

Boken förklarar också att adverbial kan vara satser eller bisatser och använder exemplen Jag 

kommer snart, Jag kommer på måndag, Jag kommer en annan gång, Jag kommer när jag 

hinner för att visa skillnaden. Mango går igenom satsadverbial med förklaringen att de är 

adverbial som ändrar innehållet i satsen. Exemplen är Jag kommer inte. Jag åker kanske till 

Madagaskar. Jag äter visserligen surströmming, men tycker bättre om räkor. Här tar boken 

även upp satsadverbialens placering och informerar om BIFF-regeln. För att visa skillnader 

mellan huvudsats och bisats används exemplen Han vill inte äta – Han säger, att han inte vill 

äta. Jag tycker inte om skor – Jag går barfota, eftersom jag inte tycker om skor. Det slutar 

inte regna – Jag kommer, fastän det inte slutar regna. 

5.6.5 Predikatsfyllnad i Mango 

I inledningen till avsnittet om predikatsfyllnad ombeds läsaren att jämföra meningarna Pelle 

läser en bok och Pelle är stor för att se att det i andra exemplet inte finns något objekt utan ett 

ord som beskriver subjektet. Predikatsfyllnad anges förekomma efter någon form av verben 
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vara, bli, heta, kallas, tyckas och verka. Boken påvisar också skillnaden mellan adverbial och 

predikatsfyllnad genom att förklara att adverbial inte böjs efter subjektet. Detta illustreras med 

exemplen Huset vid sjön är mysigt (pf), Husen vid sjön är mysiga (pf) och Huset ligger mysigt 

vid en sjö (advl), Husen ligger mysigt vid en sjö (advl). 

5.6.6 Agent i Mango 

Mango beskriver att agent bara finns i passiva satser och att det är agenten som utför 

handlingen. Agenten föregås alltid av prepositionen av. Exempel på passiva satser är 

Utvandrarna skrevs av Vilhelm Moberg och Utvandrarna blev skriven av Vilhelm Moberg. 

Här görs jämförelsen med engelskan där prepositionen by används i passiva satser: The book 

was written by Moberg.  

5.6.7 Attribut i Mango  

För att beskriva attribut använder Mango Karimas lillebror ville ha en liten majsorm som 

exempel där man talar om att det viktigaste ordet i en satsdel kallas huvudord. I exemplet är 

det lillebror och majsorm som är huvudord och de ord som beskriver eller bestämmer 

huvudordet kallas attribut. Mango går igenom adjektivattribut med exemplen liten, underbar 

och snål och för att illustrera genitivattribut används Karimas, hundens, hennes och vår. 

Boken går också igenom prepositionsattribut och använder exemplet Monstret under sängen 

finns inte!  

6. Sammanfattande diskussion 

De argument för grammatik som tas upp av Teleman (1987b:8, 9) återfinns även i två av de 

undersökta läromedlen. Som visats ger både Arena Faktaboken och Mango argument till 

eleverna varför grammatik är fördelaktigt att kunna och det påstås i båda läromedlen att 

kunskaper i grammatik ökar medvetenheten om det egna språket och därmed förmågan att 

utveckla språket samt att dessa kunskaper underlättar inlärningen av främmande språk. 

Grammatiken i praktiken ger däremot inga tydliga argument till varför grammatikkunskaper 

gynnar eleverna, i den boken har författarna istället valt att ge en mer detaljerad bakgrund till 

svensk grammatik och dess beståndsdelar. Då många elever tycks ha svårt att se nyttan med 

grammatik vore det välkommet att se argument även i detta läromedel. 

De förklaringar som ges till de olika grammatiska beståndsdelarna stämmer relativt väl 

överens med de förklaringar som finns i Josefssons Svensk universitetsgrammatik för 

nybörjare och Hultmans Svenska akademiens språklära. Alla tre läromedlen tar upp och 



 34 

beskriver relevanta aspekter rörande ordklasser och satsdelar, men noterbart är att 

Grammatiken i praktiken är mycket mer detaljerad i sina beskrivningar framförallt rörande 

ordklasser. Till exempel är verbavsnittet i Grammatiken i praktiken betydligt mer omfattande 

än motsvarande avsnitt i Arena Faktaboken. I Arena Faktaboken hålls förklaringarna på en 

grundläggande nivå där tempusformer och tema ligger i fokus medan Grammatiken i 

praktiken förutom tempus och tema även tar upp huvudverb och hjälpverb, aktiv och passiv 

form, deponens, transitiva och intransitiva verb samt finita och infinita verbformer. 

Grammatiken i praktiken är det enda av de undersökta läromedlen som tar upp och förklarar 

konjunktiv. Mango befinner sig någonstans mittemellan de övriga två där såväl tempus som 

tema naturligtvis finns med men även aktiv och passiv form, hjälpverb, presens particip samt 

partikelverb.  

En noterbar skillnad finns i läromedlens beskrivning av substantiv. Ställer man Arena 

Faktabokens förklaring till konkreta och abstrakta substantiv mot Grammatiken i praktikens 

och Mangos förklaringar kan en viss förvirring uppstå. I Arena Faktaboken går de konkreta 

substantiven att ta på medan de hos Grammatiken i praktiken och Mango är substantiv som 

kan uppfattas med våra sinnen. Enligt Svenska Akademiens språklära (Hultman 2003:45) 

räknas substantiv som har massa, alltså de som kan vägas, ses eller vidröras till konkreta 

substantiv men även substantiv som man inte kan ta på räknas som konkreta. Svenska 

akademiens språklära beskriver abstrakta substantiv som substantiv som betecknar 

egenskaper, förhållanden, förlopp handlingar och tillstånd, till exempel styrka, vikt, brand, 

mord och fred vilket då innebär att Grammatiken i praktikens och Mangos förklaringar måste 

ses som mest korrekt. I Grammatiken i praktiken tas även kollektiva och sammansatta 

substantiv upp, något som saknas i både Arena Faktaboken och Mango. Även namn har ett 

eget avsnitt i Grammatiken i praktikens substantivavsnitt vilket stämmer väl överens med 

framställningen i Svenska akademiens språklära (Hultman 2003:70). 

Beskrivningarna och förklaringarna till adjektiv ser i stort sett lika ut hos de tre läromedlen 

men även i detta fall är Arena Faktabokens beskrivning kortfattad och basal. En beskrivning 

av kongruens saknas och boken nämner inte att vissa adjektiv inte kan kompareras. En aspekt 

rörande adjektiv som saknas hos samtliga läromedel är absolut komparativ (Josefsson 

2001:32). Absolut komparativ är uttryck där en komparativform används utan att där 

förekommer någon jämförelse. Exemplet som Josefsson använder för att visa detta är en äldre 

man. 
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Vad gäller satsdelar liknar de olika läromedlens beskrivningar varandra i stor utsträckning 

men även här är Grammatiken i praktiken det läromedel som är mest detaljerat. I Arena 

Faktaboken används en och samma exempelmening som successivt byggs på varefter 

satsdelarna förklaras och detta kan nog underlätta för elever som tycker att grammatik är 

väldigt svårt men jag tror också att risken finns att elevernas kunskap om satsdelar blir alltför 

ytlig och förenklad då många språkliga variationer inte beskrivs. I Grammatiken i praktiken 

och Mango är exemplen många fler och mer varierande för att visa eleverna de olika 

möjligheter som finns i svenska språket. 

En iögonfallande skillnad mellan läromedlen rörande satsdelar finns i de avsnitt som 

behandlar formellt och egentligt subjekt. Såväl Svensk universitetsgrammatik för nybörjare 

som Svenska akademiens språklära och Svenska akademiens grammatik använder termerna 

formellt och egentligt subjekt (Josefsson 2001:106), (Hultman 2003:275), (Teleman, Hellberg 

& Andersson 1999:53). Mango har istället satt rubriken Ett lustigt subjekt och i förklaringen 

används termen opersonligt subjekt. För elever som mött andra grammatikböcker kan detta 

orsaka förvirring och valet av rubrik förefaller märkligt. Kanhända är tanken att försöka göra 

grammatiken roligare och lättsammare men ordet lustig kan associeras med något som är 

konstigt eller udda och därmed ge eleverna en felaktig uppfattning. Grammatiken i praktiken 

använder formellt och egentligt subjekt och i Arena Faktaboken finns varken förklaring eller 

exempel till denna grammatiska företeelse.  

En annan skillnad som finns mellan läromedlen är då predikatsfyllnad beskrivs. Arena 

Faktaboken förklarar att verben vara, bliva, heta och kallas följs av predikatsfyllnad medan 

Mango och Grammatiken i praktiken även har med verb som verka, anses, utses och tyckas. 

Återigen förefaller Arena Faktaboken som det läromedel som tycks förenkla grammatiken 

och endast ger ytliga och de mest grundläggande kunskaperna. 

En intressant aspekt att diskutera gällande satsdelar och satslösning är de frågor som samtliga 

undersökta läromedel instruerar eleverna att använda för att finna rätt beståndsdel i en sats. 

Gunlög Josefsson (2001:93) säger att många av dessa frågor som grammatikböcker föreslår 

att man ska ställa vid satslösning ska användas med varsamhet då de ofta fungerar dåligt eller 

inte alls även om de kan ha ett visst värde för nybörjare. Förvisso kan man välja att se elever 

på högstadiet som nybörjare i grammatik men jag vill påstå att många elever i framförallt år 9 

har kommit långt i sin språkliga utveckling och skaffat sig goda grammatikkunskaper och 
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därmed kan metoden med att ställa frågor ifrågasättas som lämplig i alla 

undervisningssituationer. Varför erbjuder inte läromedlen några alternativ? 

 I användandet av grammatiska termer skiljer sig de undersökta läromedlen inte särskilt 

mycket åt. De använder sig av i stort sett samma termer och begrepp och dessa stämmer väl 

överens med de termer som förekommer hos Josefsson (2001) och Hultman (2003). I både 

Mango och Grammatiken i praktiken tas begreppen ackusativ och dativ upp i samband med 

direkt och indirekt objekt men detta förekommer inte i Arena Faktaboken.    

När man tittar på de exempel som används i de undersökta läromedlen ser man att de i stor 

utsträckning är enkla ord och uttryck som rör vardagliga ting och företeelser som till exempel 

penna, bil, simmar, Anna spelade vackert, rädd och förvånad. Det förekommer dock exempel 

som kan tyckas märkliga att använda i läromedel för tonåringar. I Arena Faktaboken används 

meningen Jag såg en häst som drog en vagn för att illustrera substantiv i obestämd form. Det 

man kan fråga sig är hur många elever som kan relatera till detta och koppla det till sin egen 

vardag. Även i adjektivavsnittet i Arena Faktaboken finns ett exempel som sticker ut och det 

kan ju också vara syftet. Jag har svårt att se andra avsikter med att använda frasen Två unga 

snabba, sniglar och det ter sig inte särskilt troligt att en sådan fras skulle förekomma i en 

elevtext.  

Som redan nämnts är Grammatiken i praktiken det läromedel som tar upp flest aspekter 

rörande ordklasser och satsdelar av de tre undersökta och därmed är det också det läromedel 

som har flest exempel och störst variation. Här finns gott om vardagliga ord men även uttryck 

som förefaller ligga nära elevers språkbruk, till exempel fantasybokläsare, att zappa och Jag 

mejlar dig så fort jag kommer hem. Det förekommer även uttryck som man får lov att säga 

ligger långt från elevers språkbruk såsom oförhappandes och skam till sägandes. Det är nog 

mer troligt att eleverna inte alls känner till dessa uttryck och dess betydelse och då känns det 

motiverat att fråga vilken nytta de gör i ett läromedel för tonåringar. 

Även i Mango består exemplen till stor del av enkla, vardagliga ord och uttryck och här finns 

inget som sticker ut på ett anmärkningsvärt sätt. Något som dock är mycket intressant att 

diskutera rörande Mango är att Mango är det enda av de undersökta läromedlen som gör 

direkta jämförelser med andra språk. Sett ur ett elevperspektiv verkar detta vara en mycket bra 

metod för att belysa skillnader och likheter mellan svenska och andra språk. Här visas tydligt 

vilka variationer som finns och eleverna erbjuds omedelbara tillfällen att reflektera över olika 

språks funktioner och möjligheter.  
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Nils-Erik Nilsson (2000:26) säger att språkundervisningens utgångsläge borde vara att 

kontrastera elevernas eget språk mot andra språkliga varianter, till exempel genom att ställa 

talspråk mot skriftspråk och utifrån detta diskutera språket och öka medvetenheten hos 

eleverna. I denna kontext ligger Grammatiken i praktiken närmast att uppfylla Nilssons 

önskan då det finns jämförelser mellan tal- och skriftspråk och även diskussioner om 

dialektala varianter. Sten-Olof Ullström (2000:9) menar också att elevernas egna texter bör 

spela en större roll i arbetet med grammatik och här lämnar de tre undersökta läromedlen en 

hel del att önska, även om övningarna i både Mango och Grammatiken i praktiken har vissa 

drag av dessa tankar.  

Sammanfattningsvis kan man säga att alla tre läromedlen har fördelar och nackdelar och att 

deras förklaringar och exempel ligger nära varandra, men med vissa uppenbara skillnader. 

Grammatiken i praktiken är mest utförlig i sina beskrivningar och exempel men ibland kan 

det tyckas att ivern att förklara så många aspekter och vara så ingående nästan går till 

överdrift och man tar upp saker som ligger långt ovanför elevernas huvuden. I Arena 

Faktaboken erbjuds endast det allra mest grundläggande vilket jag tror leder till ytkunskaper 

hos eleverna och bristen på varierande exempel ger en alltför snäv bild av svenska språket. 

Mango har ett grafiskt upplägg som inte tilltalar mig och som gör att fokus flyttas från 

innehållet till utseendet. Jag är inte heller förtjust i Mangos val av annorlunda termer, det 

skapar förvirring. I resonemanget kring grammatik är tanken att koppla 

grammatikundervisningen till elevernas egna språk och texter mycket tilltalande och det är så 

jag önskar arbeta med mina framtida elever, med stöd från ett läromedel där eleverna på egen 

hand och tillsammans med mig kan finna svar på sina frågor. Det läromedel jag helst skulle 

vilja arbeta med i min undervisning är Grammatiken i praktiken då jag anser att det är det av 

de undersökta läromedlen som är mest djupgående. Här finns möjligheter att sovra och endast 

ta med grundläggande grammatik eller att göra en betydligt mer detaljerad orientering allt 

utifrån elevernas önskemål och nivå.  
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7. Vidare forskning  

Det skulle vara intressant att praktiskt använda dessa tre läromedel med elever och därmed få 

svar på hur de uppfattas av eleverna. I en diskussion med eleverna skulle deras synpunkter 

vara mycket givande att få ta del av för att få svar på vilket läromedel som bäst förklarar 

grammatik. Det skulle vara nyttigt för lärare som undervisar i svenska att kunna jämföra och 

diskutera sina egna och elevernas erfarenheter och upplevelser för att på så sätt få en djupare 

förståelse för hur dessa läromedel uppfattas.  
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